Plán rozvoje sportu
2018 -2024

OBEC SKRŠÍN
Plán rozvoje sportu v obci byl schválen Zastupitelstvem obce dne 3. 9. 2018,
usnesením č. 12/09/2018.
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1.

ÚVOD

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Skršín je zpracován ve smyslu zákona č. 230/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. Koncepce
podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.
2.

ZÁKLADNÍ POJMY

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivaci a hodnotami jsou pohybové
vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo
zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve
školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti,
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování
a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti
vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán zastupitelstva obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.
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3.

ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež
• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují
je pro sportovní činnost občanů
• kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro uspokojování potřeb
svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a
vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4.

OBEC SKRŠÍN

Obecní úřad Skršín je správním celkem sestávající se ze tří obcí Skršína, Dobrčic a Chrámců.
První písemné dokumenty se váží u obce Skršín k roku 1100 u Dobrčic k datu roku 1333 a u
Chrámců k roku 1381. Nadmořská výška obcí je u Skršína 368 metrů nad mořem, u Dobrčic 396
metrů nad mořem a u Chrámců 375 metrů nad mořem. Nejvíce obyvatel, kteří žili v těchto obcích,
je zaznamenáno v roce 1890, kdy v 99 domech žilo 525 obyvatel. Nejméně obyvatel pak bylo
zaznamenáno v roce 1970, kdy v 53 domech žilo 187 obyvatel. Ve všech obcích převažovala
zemědělská výroba. Chrámce jsou historicky proslulé svým ovocnářstvím a vinařstvím. V dalších
obcích pak převládalo pěstování polních plodin, krmných směsí a živočišná výroba. Celkově bylo v
obcích hospodařeno na necelých sedmi stech hektarech. V obcích není škola a tak děti dojíždějí do
základní školy v Obrnicích nebo do Mostu.
Status - obec
Obec s rozšířenou působností a pověřená obec - Most
Počet obyvatel - 236 (2018)
Katastrální území - 3

5.

SOUČASNÝ STAV

Obec Skršín patří mezi dynamicky se rozvíjející obce. V obci Skršín se nachází lokalita k bydlení, a to
pro 27 rodinných domů, což povede k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. Obec se v posledních letech
rozvíjí především v oblastech aktivního i pasivního trávení volného času obyvatelstva, zázemí pro
společensky komunitní život, a také pro sportovní vyžití.
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V obci bylo v roce 2017 vybudováno ve Skršíně multifunkční sportovní hřiště k provozování
míčových her na umělém trávníku: malá kopaná, házená, nohejbal, volejbal, basketbal. Hřiště je
určeno pro veřejnost a pro sportovní a společenské akce.
Kromě toho byly v letošním roce v blízkosti víceúčelového hřiště pořízeny dva fitness prvky pro
dospělé a dvě pružinová houpadla „Beruška“, z nichž jedno je umístěno ve Skršíně u hřiště a druhé
v Dobrčicích na návsi. V současné době probíhá výstavba skladu sportovních potřeb u již
vybudovaného hřiště ve Skršíně. Spolupráci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného
času se věnuje ve spolupráci s obcí Sbor dobrovolných hasičů Skršín.
Na sportovní úrovni obec Skršín reprezentuje neregistrovaný fotbalový klub obce Skršín ve
fotbalových turnajích.
V neposlední řadě k pasivnímu sportovnímu vyžití patří obcemi Skršín a Bělušice v minulosti
vybudovaná Naučná stezka Bělušice – Skršín.

Obr.: Multifukční sportovní hřiště ve Skršíně

6.

VIZE A PRIORITY

Obec Skršín podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Obec vytváří občanům prostor a příležitost k rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti. Zastupitelstvo obce plánuje ve spolupráci s Kulturní komisí sportovní a
kulturní akce pro obyvatelstvo.
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PRIORITY
Sport dětí a mládeže - pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu
bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
Sport pro všechny - sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní
volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost,
společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Sportovní infrastruktura - sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec
vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto
směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se vytvářet sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

7.

FORMY PODPORY SPORTU V OBCI

Podpora v rámci rozpočtu obce – pokračování v dovybavování všech tří obcí sportovními prvky
především pro malé děti, provoz, opravy, údržba a obnova stávajícího sportovního zařízení, dotace
neregistrovaného fotbalového klubu Skršín, propagace sportovních akcí, organizační zajištění
sportovních aktivit
8.

ZÁVĚR

Plán rozvoje sportu v obci Skršín se bude průběžně aktualizovat. Plán rozvoje sportu obce Skršín je
zveřejněn na webových stránkách obce Skršín http://www.skrsin.cz/ nebo je dostupný ve fyzické
podobě na obecním úřadě Skršín.
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